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EGZAMIN MATURALNY  

Egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego na 

danym poziomie, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, jest odpłatny dla: 

1. absolwentów, którzy po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu maturalnego z 

tego samego przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego 

(przystąpienie do egzaminu w terminie głównym / dodatkowym oraz poprawkowym w 

tym samym roku jest traktowane jako przystąpienie do egzaminu maturalnego z danego 

przedmiotu na danym poziomie jeden raz); 

2. absolwentów, którzy przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu 

dodatkowego, który w poprzednim roku lub w poprzednich latach zgłaszali w 

deklaracji, ale nie przystąpili do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu. 

Wysokość opłaty za jeden egzamin wynosi 50,00 zł. Opłata stanowi dochód budżetu Państwa i 

nie podlega zwrotowi. Opłata za jeden egzamin maturalny (ustny/pisemny) wynosi 50 zł. 

Należy ją wnieść w terminie od 1 stycznia 2017 r. do 7 lutego 2017 r. na poniższy rachunek 

bankowy: 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna, ul. Al. Legionów 9, 18-400 Łomża 

Numer konta: 59 1010 1049 0003 2922 3100 0000 

W tytule przelewu należy podać: 

 imię i nazwisko zdającego 

 rodzaj egzaminu – matura 

 nazwę przedmiotu lub przedmiotów (z uwzględnieniem poziomu pp lub pr). 

Uwaga! 

Informacje znajdujące się na przelewie bankowym/przekazie pocztowym powinny zawierać 

dane dotyczące osoby, która ma obowiązek wnieść opłatę, a także przedmiot/przedmioty, 

za które opłata jest wnoszona. 

Przykład: JAN KOWALSKI, MATURA, MATEMATYKA PP, BIOLOGIA PR 

Dowód wniesienia opłaty za egzamin maturalny absolwent składa dyrektorowi OKE w 

terminie od 1 stycznia 2017 r. do 7 lutego 2017 r. wraz z poprawnie wypełnionym 

Załącznikiem 26a docx pdf do Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania 

egzaminu maturalnego. 

Niewniesienie opłaty w ww. terminie skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do 

egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2016/2017. 

Podstawa prawna: Art. 44 zzq. ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 

(tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1943). 
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